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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE COOKIES
Libertex (libertex.com) é o nome de marca da Indication Investments Limited regulada pela Comissão de Valores
Mobiliários de Chipre, CySEC, (www.cysec.gov.cy), sob a licença número 164/12. As instalações da Indication
Investments Ltd está situada em Gladstonos and Karaiskaki Street, 3032, Limassol, office no. 031 , Limassol , Chipre
(de ora em diante: “Nós”, “Libertex”, a “Empresa”)
Para ajudar a Libertex a compreender as necessidades dos seus clientes e a melhorar o serviço, os dados recolhidos
neste website serão mantidos na base de dados Libertex. Todos os dados do cliente armazenados nos servidores
Libertex cumpre todas as exigências estatutárias. Nós nunca vamos disponibilizar estes dados a qualquer outra
empresa ou terceiro.

SEGURANÇA
Nós adoptamos vários procedimentos de segurança, conforme estabelecido nesta política.
A Libertex esforça-se por proteger a informação que você faculta e garante que a sua provacidade está protegida e
que existem procedimentos estritos de segurança que foram postos em prática. Os nossos servidores poderão apenas
ser acedidos por pessoal autorizado.
Enquanto que nós desenvolvemos todos os esforços razoáveis para salaguardar a sua informação, você toma
conhecimento que o uso da internet não é plenamente seguro e, por esta razão, nós não podemos garantir a segurança
ou a integridade de quaisquer dados pessoais transferidos por si ou para si, via internet.

O SEU CONSENTIMENTO
Ao usar o nosso website e permitindo os cookies no seu navegador, que nos dão acesso a certa informação ou
submetendo-nos manualmente a sua informação, você autoriza o uso dessa informação, conforme definido nesta
política. Se nós alteramos a nossa política de privacidade, nós vamos publicar as alterações nesta página e poderemos
colocar notificações noutras páginas do website, de forma a que possamos estar a par da informação que nós
recolhemos e de como usá-la, a todo o tempo. O uso continuado do serviço significará que você concorda com
quaisquer alterações.

RECOLHA DE INFORMAÇÃO
Quando você acede ao nosso website, nós recolhemos informação não identificável, das seguintes formas:

DADOS DE REGISTO
Quando você acede ao nosso website, nós recolhemos informação que o seu navegador envia sempre que você visita
um website ou serviço online ("Dados de Registo"). Estes Dados de Registo poderão incluir, mas não limitado a, o
endereço do Protocolo de Internet do seu computador, o tipo de navegador, a página web que você visitou antes de
chegar ao Site e a informação que voc~e pesquisa no Site e o Serviço. Além disso, se você acede ao Serviço via
dispositivo móvel, nós poderemos recolher um ID Push, sujeito ao seu consentimento, conforme indicado por si, na
aplicação móvel, e um IP Móvel.

COOKIES
Os Cookies são pequenos ficheiros de texto armazenados no seu navegador, no seu computador ou dispositivo,
quando visita certas páginas ou pratica certas acções neste ou noutros websites. Eles são usados para ajudar o seu
navegador a relembrar as suas escolhas e a apresentar a informação correcta para si - tais como os itens do seu cesto
- en não tratá-lo como um novo visitante, de cada vez que você visita a página.
Alguns cookies são definidos apenas para a duração da sua visita ("cookies de sessão") para ajudá-lo a navegar e
facultar-lhe informação necessária. Outros são definidos por períodos mais longos ("cookies persistentes"), para que
o seu navegador possa relembrar as suas escolhas a partir de uma visita anterior. Os cookies armazenados não poderão
danificar o seu dispositivo, são anónimos e únicos para o seu navegador.
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Poderá escolher desactivar ou bloquear esses cookies no seu navegador, mas sem alguns deles o nosso site não
funcionará. Para informação mais detalhada acerca dos cookies, por favor, visite www.allaboutcookies.org.

COMO É QUE NÓS USAMOS OS COOKIES?
Na Libertex, nós usamos cookies para ajudar-nos a encontrar os serviços nos quais você está interessado e relembrar
os dados dos seus pedidos. Nós não armazenamos informação sensível, como o seu nome ou endereço, nos nossos
cookies, apenas como uma referência anónima aos mesmos, para que consigamos encontrá-los.
Nós também definimos, ocasionalmente, cookies para ajudá-lo a navegar no site, reforçar a sua experiência ou
facultar-lhe informação importante, acerca de interesses.

COOKIES DE TERCEIROS
Para oferecer-lhe a melhor experiência possível, nós temos parceria com uma série de Terceiros para ajudar-nos a
recolher estatísticas anónimas acerca da forma como o nosso site está a ser usado e prestar-lhe informação adicional
que poderá ser do seu interesse. Como parte deste processo, os nossos Terceiros parceiros poderão definir os seus
próprios cookies, durante a sua visita.
Esses Terceiros poderão incluir, mas não limitado a, Google, Inc. (google.com/analytics/), Tealium Inc. (tealium.com),
Mixpanel, Inc. (mixpanel.com), Salesforce.com, Inc. (salesforce.com).

CONFIGURAÇÕES DE COOKIES
Se você não recebe certas categorias de cookies, no website da Libertex, você poderá excluí-los. Nós vamos precisar
de definir um cookie, para podermos relembrar as suas escolhas, aquando da sua próxima visita ao website, a partir
do mesmo navegador. No presente momento, não nos é tecnicamente possível permitir-lhe levar as suas
configurações consigo entre os seus navegadores e dispositivos e, como tal, você vai precisar de alterar esssas
definições, a partir de qualquer navegador que você use.
Por favor, esteja também a par do facto de nós fazermos um esforço para respeitar as suas escolhas, no entanto, existe
a possibilidade de nem todos os cookies serem capturados. Se isto constituir uma preocupação, então nós
recomendaríamos que você altere as suas configurações de cookies através do seu navegador; a função de ajuda do
seu navegador dir-lhe-á como.
Nota: a maioria do nosso website poderá funcionar sem cookies, mas você perderá algumas funcionalidades e
características, se você escolher desactivar os cookies.

ANALÍTICOS DA GOOGLE
Nós usamos a Google Analytics no website, um serviço de análise de web disponibilizado pela Google, Inc. (“Google”).
A Google Analytics é usado para ajudar-nos a obter dados, destinados ao uso do website. A informação gerada pelo
cookie acerca do uso que você faz do website (incluindo o endereço IP) poderá ser transmitida e armazenada pela
Google, nos servidores, nos Estados Unidos. A Google usará esta informação para avaliar o seu uso do website,
compilando relatórios na actividade do website, para operadores de website e prestando outros serviços, relacionados
com a actividade do website e uso da internet. A Google poderá também transferir esta informação a terceiros,
quando exigido por lei ou sempre que tais terceiros processem essa informação em representação da Google. Nós
podemos recusar o uso de cookies, seleccionado as configurações apropriadas, no seu navegador, no entanto, por
favor note que, se você o fizer, poderá não conseguir usar todas as funcionalidades do website. Ao usar este website,
você consente no processamento de dados seus, pela Google, de forma e para os fins definidos acima.

COMO É QUE NÓS USAMOS A INFORMAÇÃO
Nós usamos a sua informação para (i) monitorizar e analisar o uso do website e para a administração técnica do
website, (ii) melhorar o website, (iii) gerar e derivar dados úteis e informação relativa aos interesses, características,
uso e comportamento dos nossos visitantes.
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Informação Agregada e Informação Não Identificadora. Nós podemos partilhar a informação agregada, incluindo
questionários e ofertas geradas, em resultado do seu uso do website, isso inclui informação não identificadora e Dados
de Registo, com terceiros para a análise da indústria, caracterização demográfica, outros fins comerciais e para fazer
anúncios direccionados acerca de produtos e serviços. Qualquer informação agregada partilhada nesses contextos não
conterão qualquer informação pessoal
Conformidade com as Leis e Eficácia da Lei. Nós cooperamos com o governo e com as entidades de aplicação da lei e
com terceiros para aplicar e cumprir a lei.
Transferências de Negócios. Nós podemos vender ou, de outra forma, partilhar alguns ou todos os nossos activos,
incluindo, entre outros, a sua Informação Pessoal e Dados de Registo, em conexão com a fusão, aquisição,
reorganização ou venda de todos ou substancialmente todas as acções ou activos ou em caso de insolvência nossa.
Além disso, nós podemos publicar notificações de privacidade auxiliares adicionais, com respeito a serviços
específicos.

DURAÇÃO DA CUSTÓDIA DA INFORMAÇÃO
Nós não vamos manter a sua informação por mais tempo do que o necessário. Em muitos casos, a informação terá de
der mantida ao longo de períodos consideráveis de tempo. Os períodos de retenção serão determinados, tendo em
conta o tipo de informação que é recolhida e o fim para o qual é recolhida, tendo em mente as exigências aplicáveis à
situação e a necessidade de destruir informação desactualizada, não usada, no momento mais razoavelmente
recuado.

ESCOPO DA POLÍTICA E DOS SITES DE TERCEIROS
Esta política aplica-se apenas a nós e a este website. Nós não exercemos qualquer controlo sobre outros websites ou
sobre os banners ou links, do nosso website. Esses outros websites, banners ou links poderão colocar os seus próprios
cookies ou outros ficheiros no seu computador, recolher dados ou solicitar informação pessoal sua, sujeita à política
de privacidade de terceiros. Nós encorajamo-lo a ler as políticas de privacidade e outros termos de tais terceiros, antes
de aceder ou usá-los.

COMO CONTACTAR-NOS
A sua opinião acerca do nosso website e acerca da nossa política de privacidade será bem-vinda. Se gostaria de
contactar-nos com quaisquer dúvidas ou comentários, por favor, envie um e-mail para info@libertex.com.
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